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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Порядок укладений на виконання (вимог) пункту 13 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання Стипендіального 

забезпечення» та пункту 3 Примірного порядку формування рейтингу успішності 

студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для 

призначення академічних стипендій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України № 261 від 20.02.2017 року. 

 Додаткові бали до академічного рейтингу здобувачам вищої освіти ВСП «КТФК 

ДУЕТ» (далі «додаткові бали») - бали за участь у науковій діяльності, громадському 

житті, творчій та спортивній діяльності Коледжу. 

 Максимальна кількість додаткових балів за участь у науковій діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності до академічного рейтингу студентів 

УПТ ДУЕТ становить 10 балів. 

 Якщо сума додаткових балів здобувача вищої освіти за участь у науковій 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначений 

максимум (10 балів), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому 

максимальному визначенню (10 балів). 

 Основними суб’єктами у процесі нарахування додаткових балів є:  

 стипендіальна комісія  ВСП «КТФК ДУЕТ»,   

 рада студентського самоврядування ВСП «КТФК ДУЕТ»,  

 первинні профспілкові організації.  

 Початок процесу нарахування додаткових балів розпочинається за тиждень до 

початку екзаменаційної сесії та завершується засіданням Стипендіальної комісії, на якій 

формується та ухвалюється академічний рейтинг здобувачів освіти ВСП «КТФК ДУЕТ» 

за кожним структурним підрозділом. 

 Для того, щоб отримати додаткові бали здобувач вищої освіти повинен: 

 подати письмову заяву та/або заповнити Google Форму, яка створюється 

 заздалегідь за допомогою сервісу Google Форми Радою студентського 

самоврядування. 

 надати документи, що засвідчують підставу для нарахування додаткових 

балів, шляхом завантаження їх до Google Форми якщо студент(ка) претендує на 

нарахування додаткових балів за участь у науковій діяльності, громадському житті, 

творчій та спортивній діяльності ВСП «КТФК ДУЕТ». 

Заповнення здобувачами вищої освіти Google Форми та завантаження 

підтверджуючих документів починається з початком процесу нарахування додаткових 

балів і припиняється датою початку екзаменаційної сесії. 

Після завершення заповнення Google Форми та подачі необхідних документів 

розпочинається процес обробки інформації Радою студентського самоврядування, 

головами профспілкових організацій. 

Результатом обробки є рекомендації щодо нарахування додаткових балів 

здобувачам вищої освіти ВСП «КТФК ДУЕТ», ухвалені шляхом проведення засідань Ради 

студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій. 

Процес обробки Google-фopм та документів, наданих здобувачами вищої освіти, 

триває один тиждень. 

Засідання Ради студентського самоврядування, на якому розглядаються 

рекомендації щодо нарахування додаткових балів здобувачам вищої освіти ВСП «КТФК 

ДУЕТ» за кожним структурним підрозділом. Рада студентського самоврядування шляхом 

відкритого голосування формує рішення про ухвалення рекомендацій та передає витяги з 
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протоколів засідань Ради студентського самоврядування до Стипендіальної комісії ВСП 

КТФК ДУЕТ. 

Нарахування додаткових балі Голові Ради студентського самоврядування ВСП 

«КТФК ДУЕТ» її (його) заступнику та секретарю здійснюється за поданням Ради 

студентського самоврядування до початку заліково-екзаменаційної сесії за результатами 

досягнень, проведеної роботи протягом поточного семестру. 

На засіданні Стипендіальної комісії ВСП «КТФК ДУЕТ» розглядається питання 

про ухвалення рекомендацій щодо нарахування додаткових балів здобувачам вищої 

освіти. 

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за участь у науковій діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності формуються Радою студентського 

самоврядування. 

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за діяльність у Первинних 

профспілкових організаціях формуються  Первинними профспілковими організаціями. 

Правила нарахування додаткових балів до академічного рейтингу здобувачам 

вищої освіти  технікуму  визначаються педагогічним колективом на основі рекомендацій 

Ради студентського самоврядування,  Первинними профспілковими організаціями 

Коледжу. 

 

2. ВИДИ РОБІТ ТА ЇХ ЧАСТКА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОДАТКОВОГО БАЛА 

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РЕЙТИНГОВОГО БАЛА СТУДЕНТА 

 

  

 

Види робіт 

Максимальний 

бал (окремо за 

кожні види 

робіт 3 

урахуванням 

кількості) 

 

 

За поданням: 

 

1 Участь у виконанні науково-

дослідних, 

освітніх проектів, що виконуються 

у закладі та фінансуються 

міністерствами, відомствами, 

фондами, 

іншими установами, а також 

бізнесовими 

структурами за наявності 

підтверджуючих 

документів 

5 балів Ради 

студентського 

самоврядування, 

погодженим  

керівниками 

підрозділів 

 

2 Публікації у вітчизняних наукових 

фахових виданнях (у разі наявності 

співавторства загальна сума балів 

нараховується пропорційно до 

числа співавторів) 

4 балів Ради 

студентського 

самоврядування, 

погодженим  

керівниками 

підрозділів 

3 Участь у наукових конференціях  

(відкритих, регіональних заходах 

та гуртках) 

2 бали Ради 

студентського 

самоврядування, 

погодженим  

керівниками 

підрозділів  
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4 Участь або перемога в 

міжнародних і 

державних (МОН, НАН), 

студентських 

конкурсах наукових робіт, 

олімпіадах: 

 Ради 

студентського 

самоврядування, 

погодженим  

керівниками 

підрозділів 

  

 
Всеукраїнські конкурси 

(олімпіади): 

 

перемога 10 балів 

призові місця 8 балів 

участь 5 балів 

міжнародні конкурси (олімпіади):  

перемога, призові місця 10 балів 

участь 8 балів 

Олімпіади I- рівня  0,5балів 

Регіональні I місце 3 бали 

 

 

II - місце 2 бали  

 III - місце 1 бал 

участь 0,5  

5 Участь у виконанні науково-

дослідницьких 

робіт за тематикою 

 

 

 

 

 

 

 

8 балів Ради 

студентського 

самоврядування, 

погодженим  

керівниками 

підрозділів 

Ради 

студентського 

самоврядування, 

 

6 Голова Ради студентського 

самоврядування 

Коледжу 

 

 

4 бали Ради 

студентського 

самоврядування, 

 

7 Заступники голови Ради 

студентського 

самоврядування: 

2 бал Ради 

студентського 

самоврядування, 

 

8 Секретар Ради студентського 

самоврядування: 

2 бали Ради 

студентського 

самоврядування, 

 

9 Старости  груп(заступники) 2 бали Ради 

студентського 

самоврядування 

10 Профгрупорги (за поданням 

Голови ППО 

Коледжу) 

1 бали ППО 

технікуму 

Ради 
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